
BAB6 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis pada bab terdahulu diperoleh tiga 

temuan pokok. Pertama, dari analisis data dengan menggunakan 

uji statistik non parametrik Wilcoxon sign test ditemukan hukti 

bahwa pcmilik perusahaan tidak mclakukan upaya rekayasa 

laporan keuangannya atau tidak melakukan Illcome 
. . 
11lCrellSl1lg 

discretionary accruals, baik pcriodc satu tahun sebelum go public, 

maupun padaperiode dua tahun sche1um go public. 

Kedua, berdasarkan hasil dari analisis regresi terungkap 

bahwa untuk periode satu tahun sebelum go public hanya variabel 

logarit11lt1 total asset yang mcmpunyai kctcrkaitan dengan 

manajemen akrual dengan arah hubungan yang negatif. Sedangkan 

pada periode dua tahun sehelum go public terungkap hanya 

varia bel pertumbuhan total asset yang mcmpunyai keterkaitan 

dengan manajemen akrual dengan arah hubungan yang negatif. 

Ketiga untuk melihat seberapa jauh hubungan antara 

masing-masing variabel, baik variabel tcrikat (depelldent variable) 

maupun variabel bebas (i1ldepc1ldcnt variah/c) dan korelasi antara 

variabel-variabel yang dianalisis, dengan menggunakan analisis 

korelasi terungkap bahwa pada periode satu tahun sebelum go 

public hanya financial leverage yang mempunyai hubungan positip 
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dan signifikan dengan logarit11ltl total asset dan logaritma total asset 

dengan peringkat penjamin emisi juga mempunyai hubungan yang 

positip dan signifikan. Korclasi antara variabel terikat dengan 

variabel bebasnya tidak ada yang signifikan. Untuk periode dua 

tahun sebelum go public korelasi antara variabcl terikat dengan 

variabel bebasnya tidak ada yang signifikan, begitu juga korelasi 

antara variabel-variabel yang dianalisis. llal tersebut dapat dilihat 

pada hasil analisis yang terangkum pada tabel 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 dan 

5.9, yang dapat memberikan penafsiran-penafsiran sebagai berikut. 

6.1 Periode Satu Tahun Sebelum Go Public 

llasil analisis memberikan gambaran bahwa total accrual 

(UAC) mengalami rata-rata kenaikan sebesar 0,02823 (2,82 %). 

Walaupun demikian ternyata hasil uji statistik dengan Wilcoxoll 

signed rank test menghasilkan temuan tidak signifikan yang 

ditunjukkan oleh besarnya nilai Z = -0,658 dengan tingkat 

probabilita (p-value) sebesar 0,510. Dari 34 perusahaan yang 

dianalisis, perbandingan antara pcrusahaan yang melakukan 

rekayasa akuntansi laporan keuangan (camillgs ma1lageme1lt) dan 

yang tidak melakukan rekayasa akuntansi laporan keuangan 

menunjukkan bahwa 19 perusahaan (55,9 %) yang melakukan 

rekayasa akuntansi laporan keuangan dan 15 perusahaan (-14,1 %) 

yang tidak melakukan rekayasa akuntansi laporan keuangan. 
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Di sisi lain ternyata sebagian besar (55,88 %) atau 19 

perusahaan mengalami rata-rata kenaikan Ctlnzilzgs (laba operasi) 

yang cukup tinggi, di mana pcrtumbuhannya adalah 94,6 %. 

\tValaupun dcmikian dari hasil uji test statistik VvilcoXOll signed rtl1lk 

test mcnunjukkan hasil yang tidak signifikan yaitu Z = -0,470 (p

value = 0,638). J lal ini juga didukung oleh rata-rata casiz flow 

pcrusahaan yang positip yaitu sebesar 39,7 %, dengan hasil uji 

statistik 'vViLcoXOll signed milk test yang tidak signifikan dengan nilai 

Z= -0,026 (p-va1ue = 0,980). 

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang akan go puhlic tidak 

menaikkan tingkat keuntungan yang dilaporkan atau dengan kata 

lain tidak ada bukti ctZmillgs l11allllgcl1lellt pada pcriodc satu tahun 

sebelum go Pllhlic. 

Tcmuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Aharony (1993) terhadap 229 perusahaan yang go puhlic antara 

periode 1. Januari 1985 sampai dengan Juni 1987 yang 

menghasilkan kesimpulan bahwa praktek pemilihan metode 

akuntansi untuk menaikan laba atau pendapatan yang dilaporkan 

pada pcriode sebclum go puhlic tidak begitu kentara. Temuan 

selanjutnya juga mengindikasikan bahwa bilamana memang terjadi 

manajcmen laba, fenom~na tersebut hanya secara rata-rata nampak 

pada pcrusahaan kelompok kedl dan antara perusahaan yang 

memiliki tingkat financiaL leverage tinggi. 
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Indraningrat . (2000) yang rnelakukan penelitian terhadap 44 

perusahaan' pada. periode tahun 1994 juga rnenghasilkan 

kesirnpulan yang harnpir sarna bahwa pada periode satu tahun 

sebelum go pllblic rnanajernen perusahaan tidak rnelakukan 

rekayasa pendapatan yang dapat rneningkatkan pendapatan atau 

keuntungan melalui discretiollary tlccYllals. Namun pada periode 

satu tahunsetelah go public penelitian InJraningrat rnenunjukkan 

temuan yang sebaliknya. Hal ini ditunjukkan dengan bukti bahwa 

perusahaan melakukan rekayasa pendapatan atau rekayasa 

keuntungan dengan menerapkan accowztillg discreatioll accrllaLs 

yang meningkatkan keuntungan (income illcreasi1lg disretiollary 

accYllals). 

Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa hanya logaritma 

total asset yang memiliki tingkat signifikansi yang memenuhi, yaitu 

signifikan diba wah 5 % yaitu scbcsar 0,0:16 dcngan kocfisien t 

sebesar - 2,205. Koefisien yang negatif da pat diartikan bahwa 

perusahaan yang total assetnya tinggi cenderung tidak melakukan 

rekayasa, sebaliknya perusahaan yang total assetnya rendah 

cenderung melakukan rekayasa. Untuk variabel yang lain tidak ada 

yang signifikan. Untuk persamaan regrcsinya tidak signifikan 

dimana nilai F (F-value). sebesar 1,294 dan signifikan pada tingkat 

29,S %. Mengacu pada hasil dalam Tabcl 5.6 kiranya dapat 
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dikatakan bahwa hanya variabel logarit1llil total I:SSct yang 

mempunyai keterkaitan dengan manajemen akrual. 

Analisis selanjutnya untuk mclihat scbcrapa jauh hubungan 

antara variabel terikat dan variabcl bebasnya. Hasil analisis 

nlenunjukkan bahwa ternyata koefisien korelasi yang diperoleh 

tidak ada yang signifikan. Dari bebera pa koefisien korelasi ada 

yang mempunyai korelasi yang positif tetapi juga ada yang 

mempunyai korelasi yang ncgatip. Scdangkan korelasi antara 

variabel-variabel yang dianalisis ternyata mcnunjukkan hasil yang 

berbeda, dimana terdapat dua hasil korclasi yang signifikan yaitu 

korelasi antara jinallcial leverage dan logilrit1llt1 totaL asset sebesar 

0,428 dan korelasi antara logllrit11l1l total asset dan peringkat 

penjamin emisi sebesar 0,353, keduanya signifikan pada tingkat 

0,05 untuk uji signifikansi two-tailed 

6.2 Periode Dna Tahun Sebelum Go Public 

Basil analisis pada periode dua tahun sebelum go pubLic 

memberikan gam,baran yang tidak jauh berbeda dengan temuan 

pada periode satu tahun sebelum go pllblic. 

Basil analisis. memberikan gambaran bahwa total accrual 

(UAC) menga1i1mi rata-rata penurunan sebesar -0,02436 (2,44 %). 

Hasil uji statistik dengan Wilcoxon signed rallk test menghasilkan 

temuan yang tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Z = -
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1,222 dengan tingkat probabilita (p-value) sebesar 0,222 Dari 34 

perusahaan yang dianalisis perbandingan antara perusahaan yang 

melakukan rekayasa akuntansi laporan keuangan (eamings 

managerlIellt) dan yang tidak melakukan rekayasa akuntansi laporan 

keuangan menunjukkan 14 perusahaan (41 %) yang melakukan 

rekayasa akuntansi laporan keuangan dan 20 perusahaan (59%) 

yang tidak melakukan rekayasa akuntansi laporan keuangan. 

Di sisi lain ternyata sebagian besar (88,23%) atau., 30 

perusahaan mcngalami rata-rata kenaikan ctlmillgs (laba operasi) 

yang cukup tinggi. Kenaikan rata-rata perusahaan dalam sample 

sebesar 111,5%, dan hal ini juga didukung oleh hasil uji test statistik 

Wilcoxon signeLf rank test menunjukkan hasil yang signifikan yaitu Z 

= -4,078 (p-value. = 0,000). Walaupun demikian hal ini tidak 

didukung oleh rata-rata cash flow perusahaan yang menunjukkan 

negatif sebesar -0,77292 atau -77,3 %. Hasil uji statistik WilcoXOll 

signed rank test terhadap median menunjukkan hasil yang 

signifikan dengan nilai Z= -2,659 dan (p-value = 0,008). Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan yang akan go public tidak 

menaikkan tingkat keuntungan yang dilaporkan atau dengan kata 

lain tidak ada bukti earnings management pad a periode dua tahun 

sebelum go public. 

Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa hanya 

pertumbuhan total asset yang memiliki tingkat signifikansi yang 
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memenuhi, yaitu signifikan di bawah 5 %, tepatnya 0,026 dengan 

koefisien t sebesar - 2,347. Artinya perusahaan yang pertumbuhan 

total assetnya rendah cenderung untuk melakukan rekayasa, dan 

sebaliknya perusahaan yang pertumbuhan total assetnya tinggi 

cenderung untuk tidak mclakukan rekayasa. Sedangkan variabel 

yang lain tidak ada yang signifikan. Untuk persamaan regresinya 

tidak signifikan dimana nilai F (F-value) sebesar 1,612·~ dan 

signifikan pada tingkat 0,189. Mengacu pada hasil dalam Tabcl 5.7 

kiranya dapat dikatakan bahwa hanya variabcl pl'rtumbuhan total 

asset (gnnuth total assets) yang mempunyai keterkaitan dengan 

I manajemen akrual. 

Analisis selanjutnya untuk melihat seberapa jauh hubungan 

antara varia bel terikat dan variabel bebasnya. IIasil analisis 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 

variable bebas dan variable tidak bebasnya. Walaupun demikian 

ada yang mempunyai korelasi yang positif tetapi juga ada yang 

mempunyai korelasi yang negatip. Begitu juga dengan korelasi 

antara variabel-variabel yang dianalisis ternyata menunjukkan 

hasil yang tidak berbeda yaitu tidak ada yang menunjukkan hasil 

korelasi yang signifikan. Namun hasil korelasi antar varia bel

variabel yang dianalisis .menunjukkan angka korelasi yang positip, 

dan juga ada yang menunjukkan angka korelasi yang negatif. 

I Misalnya korelasi antara jilll1J1Cial leverage dan growth total assets 

'------------ ----
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menunjukkan korelasi yang positif. Korelasi antara gro'loti: total 

assets dan kepemilikan saham menunjukkan korelasi yang negatif. 


